
Roteiro versão SAP344 para atender ao novo leiaute do SICOM –
Módulo Folha de Pagamento – versão 1.2

O SICOM – Módulo Folha de Pagamento  foi instituído pela Instrução Normativa No.
04/2015 do TCE-MG, que: “Dispõe sobre a remessa de informações relativas à folha de
pagamento, para a constituição do Cadastro de Agentes Públicos do Estado e dos
Municípios de Minas Gerais – CAPMG”.

http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/1137013

1) Parametrização dos Proventos e Descontos

Para possibilitar a geração dos Arquivos do Módulo Folha de Pagamento – versão leiaute
1.2, é imprescindível  que seja feito a parametrização dos PROVENTOS e DESCONTOS
calculados nas folhas de pagamentos mensais desde Janeiro/2013, de acordo com o tipo
de “Remuneração e Descontos”, como segue:

1.1) Tipo de Remuneração:

01 – Subsidio
02 – Pensão por Morte . (1)

03 – Vencimento Cargo / Função Pública / Emprego Público
04 – Proventos de Aposentadoria
05 – Adicional por tempo de Serviço
06 – Vantagens Pessoais
07 – Função Gratificada
08 – Vantagens Eventuais
09 –Pagamento Retroativo
10 – Adicional Noturno
11 – Adicional De Insalubridade
12 – Adicional de Periculosidade
13 – Auxílios (2)

14 – Indenizações (3)

15 – Adicional de Desempenho (4)

16 – Abono Permanência (5)

17 – 13º Salário (6)

99 – Outros (7)

Importante: O presente roteiro, consolida o anteriormente publicado. Neste são
tratadas as devidas alterações e novidades do novo leiaute publicado pelo TCE
MG.



(1) – Pensão por Morte, servidor com vinculação = Pensionista, os proventos de sua
remuneração deverão ter a Classificação / Parametrização  = 02 ;

(2) – Tipo de remuneração anterior: Auxílios/Indenizações, desmembramento em dois
tipos, sendo eles o 13 e o 14;

(3) – Tipo de remuneração anterior: “Outros”, desmembrado para “Indenizações” ;
(4) – Adicional de Desempenho, tipo de remuneração novo;
(5) – Abono Permanência, tipo de remuneração novo;
(6) – 13º. Salário, tipo de remuneração novo;
(7) – Outros, antiga classificação 14. Para identificar verbas que não se enquadrarem

em nenhum dos tipos acima

1.2) Parametrização via SAP344 – Proventos

Todos os proventos calculados em folha desde Janeiro/2013 deverão ser parametrizados
conforme classificação acima. Para que esta parametrização seja de forma coletiva,
acesse o Menu 20 – TRIBUNAL DE CONTAS – TCEMG, escolha a opção <<Parametriza
Proventos_Tipo_ Remuneração>>:



Ao teclar <<ENTER>>, a seguinte tela será disponibilizada.

F4 – Listagem. Será listado, por ordem de COD SICOM, um relatório dos eventos já
parametrizados. Clientes que já iniciaram a parametrização baseando em roteiro anterior
enviado pela AGP, deverão executar esta opção antes de iniciar nova parametrização.

F7 – Zera Campo. CUIDADO. Se executado esta opção, qualquer parametrização já feita,
manual ou automática será desconsiderada e a execução do programa começará do zero,
onde todos os eventos utilizados em cálculo desde Janeiro/2013 deverão ser
parametrizados.

F1 – Pesquisa.

Com o cursor no campo COD SICOM TCE-MG, teclar <<F1>> e iniciar as
parametrizações, conforme o primeiro tipo de Remuneração escolhido.

1.2.1) Exemplo

Na figura abaixo iniciaremos as parametrizações pelo COD SICOM TCE MG – 05 –
Adicional por tempo de Serviço, ao teclar <<ENTER>> e confirmar sua escolha, serão
listados todos os códigos de proventos utilizados a partir de 2013, ou os que ainda faltam
parametrizar. Deverão ser assinalados neste momento apenas os códigos de adicional por
tempo de serviço, para o exemplo citado, ao finalizar teclar <<F10>> para Gravar.



Ao final da primeira parametrização, o programa irá retornar para o campo  COD SICOM
TCE-MG para que seja selecionado novo COD SICOM e uma nova parametrização seja
feita até que todos os proventos tenham sido classificados, conforme a remuneração.

Na medida em que as parametrizações vão sendo feitas, os códigos irão diminuindo,
restando poucos à parametrizar, até que não reste mais nenhum.

Importante: Para os clientes que já fizeram a parametrização dos eventos
conforme roteiro anterior a seguinte mensagem, figura abaixo, poderá aparecer
ao selecionar o COD SICOM:

“NAO ENCONTRADOS CODIGOS COM O CAMPO ZERADO PARA CALCULOS
A PARTIR DE 2013.”

Significa que todos os códigos foram parametrizados e que agora precisam
apenas de manutenção para atender as alterações do novo leiaute, que deverá
ser feita no menu 05-3, conforme instrução das páginas 6, podendo ser aplicada
na manutenção de proventos ou descontos.



Ao final listar a opção F4 para que seja conferida toda a parametrização.

Caso seja encontrada alguma incorreção, a mesma poderá ser feita através do menu 05-3
– Cadastro de Proventos e Descontos, conforme é explicado no próximo item (1.4).

1.3) Parametrização dos Descontos

50 – Descontos de Adiantamentos
51 – Desconto do Abate Teto sobre Remuneração
52 – Desconto do Abate Teto Sobre Férias
53 – Desconto do Abate Teto sobre 13º. Salário
54 – Desconto da Contribuição Previdenciária
55 – Desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte
59 – Desconto da 1ª. Parcela do 13º. Salário
63 – Desconto de Assistência Médica ou Odontológica
64 – Desconto de Férias
65 – Desconto de Outros Impostos e Contribuições
66 – Desconto da Previdência Complementar – Parte do Empregado
76 – Desconto de Pagamento Indevido em Meses Anteriores
99 – Outros Descontos Totalizados

As classificações 54 – Contribuição Previdenciária e 55 – Imposto de Renda Retido na
Fonte serão feitas automaticamente pela atualização do sistema, versão SAP344. Todos
os descontos, salvo as exceções mencionadas acima, serão classificados como 99 –
Outros, visando facilitar a manutenção pelo cliente. A grande maioria dos códigos de
descontos, deverão ter classificação 99, como pode ser percebido pela descrição das
classificações acima.



1.4) Parametrização dos Descontos (Manutenção)

Para substituir os códigos de 99 para outro da lista acima, conforme o caso, deverá
acessar o menu 05-3, digitar o código do Provento/Desconto que deseja alterar , teclar
<<ENTER>> em seguida <<F2>>

1.4.1) Exemplo

Na figura acima temos o D541 – Contribuição Sindical com parametrização  99, o operador
deve teclar <<ENTER>> até o campo COD SICOM TCE-MG e substituir pelo código
correto, conforme demonstrado abaixo.



As classificações/parametrizações dos eventos, sejam eles proventos ou descontos são de
responsabilidade do cliente. Vejam a resposta do TCE ao CRJ aberto pela AGP sob
número 322067:

“Considerando o número de jurisdicionados do Estado de Minas Gerais e a impossibilidade de
atender às peculiaridades de cada um no que concerne às classificações de parcelas referentes à
folha de pagamento, o TCEMG elaborou o seu leiaute visando atender à estrutura básica de
conceitos e informações referentes à matéria.

Assim, cada jurisdicionado deverá identificar a classificação das parcelas que compõem a sua folha
de pagamento e informá-las de acordo com as nomenclaturas constantes do leiaute disponibilizado
pelo TCEMG.

Atenciosamente, Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal”

Importante: No exemplo acima a classificação 99 – Outros foi substituída por 65 -
Desconto de Outros Impostos e Contribuições, segundo o entendimento da equipe
de atendimento da AGP.



2) Manutenção em Cadastros – SAP

2.1 – Cargos – Menu 10-6

Campo do TCE – “Requisito do Cargo” – Informar conforme a formação exigida para a
posse no cargo.

 “profissão regulamentada privativa de profissionais da saúde (Ex: Médicos,
Assistentes Sociais, Técnicos de Enfermagem, etc)”

 “professor”

Para atender a este preenchimento, os campos do SAP descritos e demonstrados abaixo,
deverão ser preenchidos:

Provimento referente a:

 Professor? “S” ou “N”
 Área da Saúde? “S” ou “N”
 Provimento com Contagem de Tempo Especial?
1 :NAO
2 :PROFESSOR
6 :APOSENTADORIA ESPECIAL EC 47/2005
7 :OUTROS

 Férias: 20 dias de férias semestralmente? “S” ou “N”.  Exemplo: Em alguns
municípios é direito dos técnicos de raio X.

Importante: Os campos <<Provimento com Contagem de Tempo Especial>> e <<Férias:
20 dias de férias semestralmente?>> deverão ser preenchidos para que se tenha um
cadastro mais completo e não por exigência do SICOM.



2.2 – Função – Menu 10-7

 “profissão regulamentada privativa de profissionais da saúde (Ex: Médicos,
Assistentes Sociais, Técnicos de Enfermagem, etc)”

 “professor”

Para atender a este preenchimento, os campos do SAP descritos e demonstrados abaixo,
deverão ser preenchidos:

Provimento referente a:

 Professor? “S” ou “N”
 Área da Saúde? “S” ou “N”
 Férias: 20 dias de férias semestralmente? “S” ou “N”. Exemplo: Em alguns

municípios é direito dos técnicos de raio X.

Importante: O campo <<Férias: 20 dias de férias semestralmente?>> deverão ser
preenchidos para que se tenha um cadastro mais completo e não por exigência do SICOM.



3) Identificação de Cessão com Ônus ou Sem Ônus

Campo do TCE – “Indicador da Cessão do Cargo Efetivo ou emprego Público” – Indicador
de atividade em outro órgão. Preencher obrigatoriamente, quando o indicador de atividade
for Servidor Cedido com Ônus e no caso de Servidor Cedido sem Onus, apenas quando
houver a ocorrência de pagamento retroativo.

Resposta ao CRJ sob número 331927 enviado pela AGP

“Os servidores cedidos só deverão ser informados caso o ônus seja do jurisdicionado que está
enviando a FPGTO.
Assim, o cargo a ser informado na folha em caso de servidores cedidos é o exercido no momento do
lançamento da informação.
Atenciosamente, Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal.”

3.1 – O SAP fará identificação dos servidores cedidos pela entidade para outro órgão,
através do lançamento de afastamento por Cessão. Caso tenha esta situação na entidade,
será necessário entrar em contato com o suporte da AGP para que configurações do tipo
de afastamento sejam feitas.

Para identificar os servidores afastados no período, listar o Menu 04-2 com o filtro por
período e por código, conforme o caso.

3.2 – As entidades que receberam servidores cedidos de outra entidade, deverão informar
no SICOM esses servidores com a situação atual, exemplo: efetivo ou nomeado em
comissão. Para identificar se possuem algum servidor nesta situação, o relatório 03-3
poderá ser gerado na competência desejada com o filtro de Natureza de Ocupação = 28.
Entre em contato com o suporte da AGP para maiores esclarecimentos.



4) Geração do Arquivo

Serão gerados os seguintes arquivos que serão compactos e enviados ao TCE MG
mensalmente:

 IDE.csv – Identificação da Remessa
 PESSOA.csv – Pessoas Físicas e Jurídicas
 TEREM.csv – Teto Remuneratório
 FLPGO.csv – Folha de Pagamento do Órgão
 RESPINF.csv – Responsável pelo envio das Informações
 CONSID.csv - Considerações

O arquivo compactado terá identificação conforme exigência do TCE-MG
FLPG_<codIdentificador>_<codOrgao>_<MêsReferência>_<exercícioReferência>.zip,

O arquivo flpg_1234_XX_MM_AAAA.zip será gerado e direcionado para o diretório
informado.

*1234 = Código do Município no SICOM, o mesmo informado na tela de preenchimento
* XX = Código Órgão, o mesmo informado na tela de preenchimento com duas posições
* MM = Mês da competência gerada
* AAAA = Ano da competência gerada



Mês/Ano de Referência – O TCE só aceitará envio de meses subseqüentes. Exemplo: Só
aceita Fevereiro se Janeiro já tiver sido enviado, e assim sucessivamente.

Lote/ Tipo de Cálculo – Estará sendo enviado um arquivo mensal, único, portanto será
gerado do último lote de cálculo de cada competência.

Data da Geração do Arquivo – Informar a data de geração.

Código de Controle de Remessa – Campo Preenchido automaticamente.

DADOS DA ENTIDADE:

Código do Município – Informe o código do Município conforme tabela do Portal SICOM do
TCE-MG, link: http://portalsicom1.tce.mg.gov.br/tabelas/obtencao-de-codigo-do-município/
ou no site da AGP www.agpsa.com.br

Código do Órgao – Informe o código do Órgão conforme tabela do Portal SICOM do TCE –
MG. Para facilitar procure o setor de contabilidade, é o mesmo código do Órgão utilizado
para envio dos dados contábeis.

DADOS TETO REMUNERATORIO:

Valor – Valor do Teto Remuneratório do Município

Vigência – Período de Vigência do Teto Remuneratório

CNPJ – Informar o CNPJ da Prefeitura, no caso da entidade ser prefeitura este campo não
será preenchido.

Órgão – Informar o CNPJ da Prefeitura, no caso da entidade ser prefeitura este campo não
será preenchido.

RESPONSÁVEL PELO ENVIO DAS INFORMACÕES:

CPF – Informar o CPF do Responsável pelo Envio das Informações

Período de Responsabilidade – De____________ a _____________



5) Transmissão do Arquivo

A transmissão do arquivo gerado pelo sistema de Folha de Pagamento deverá ser
realizada na mesma senha de envio do SICOM – Dados contábeis, utilizando dados do
mesmo usuário e senha.

Acesse o site: http://www.tce.mg.gov.br/

Ou diretamente no site : http://portalsicom1.tce.mg.gov.br/



Cliquem em

Digite Usuário e Senha do Município

Cliquem em

Digite Usuário e Senha do Município

Cliquem em

Digite Usuário e Senha do Município



Cliquem em ENVIO, em seguida selecione, Módulo Folha de Pagamento – Exercício -
Mês:

Selecione o arquivo a ser enviado, “flpg_12345_XX_MM_AAAA.zip” e clique em ENVIAR

Após o envio da remessa o TCE fará a análise dos dados enviados.

Equipe de Atendimento
Academia de Gestão Pública – AGP


